Többszörös választás. (A következõ feladatoknak egy vagy több helyes
megoldása van. Mindet jelöld!)

1 4 . Melyik szó illik az alábbiak közé? (Segítség: bújócska.)
bödön, kanna, opál, mágnes
A. lottó

B. vajas

C. bábeli

D. könyv

1 5 . Melyik meghatározásnak megfelelõen tudod kiegészíteni két
magánhangzóval a hiányos szót?
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A. Gömbölyû játék, amely gurul.
B. Szarvasmarhák legelõn tartott csoportja.
C. Hosszú csõrû, költözõ madár.
D. Sokevezõs, esetleg vitorlás hajó.

1. fordulójának résztvevõi között!

1 6 . Egyetlen

betû cseréjével ellentétes értelmûre fordítható
néhány szavunk. A felsoroltak közül melyikre érvényes ez?
B. hajdan

C. öröm

C. 3 2 4 2 4, 4 2 4

D. 4 2 3 3, 2 4

1 8 . Alkoss szavakat két e betû hozzáadásával a megadott betûcsoportokból! (A betûk sorrendje változhat!) Hol van több megoldás is?
B. crp

C. mlsz

D. jftl

1 9 . Vedd ki a szavak negyedik betûjét! Hol kapsz helyesen leírt
szóalakot ismét?
A. MÁRTA

B. HAJTÓ

C. KARVALY

D. ÁLLAT

2 0 . Rövid vagy hosszú? Melyik szóban írnád hosszan a megadott
mássalhangzót?

A. kö…eny (p) B. mi…iméter (l) C. gu…ol (g) D. hajcsa… (t)

4. osztály

A. sztl

nyelvÉSZ 1. forduló

számok betûket jelentenek. Hol adnak mindkét esetben
értelmes szót?
2 = E 3 = SZ 4 = L
B. 4 2 3, 2 3 2 4

Remélem, jól szórakozol majd a feladatok megoldása közben, és sikerül
továbbjutnod a 2. fordulóba! Nem kell sietned! A nyugodt munkához 45 perc
áll rendelkezésedre.
És most koncentrálj a kérdésekre! Jó munkát kívánok!
Bendegúz

D. óhaj

17. A

A. 3 2 4, 3 2 3

Szeretettel üdvözöllek a

nyelvÉSZ

g…ly…

A. fûtés

Kedves Versenyzõ!

1 . Olvasd el Nagy Bandó András Csillagóra címû versének részletét!
Éji királynõ ünnepel,
Selyem uszálya tejfehér,

Fenséges fátyla hólepel,
Csillagos égbõl földig ér.

Mi az uszály szó pontos jelentése?
A. Ünnepi alkalmakkor hordott lábbeli.
B. Menyasszony fejdísze.
C. A szoknyának hosszan elnyúló, hátsó része. D. Csipkés hálóruha.

2 . Melyik az a szópár, amelyik nem ellentétes jelentésû tulajdon-

8 . Egy betû megváltoztatásával keress új kifejezést a meghatározásnak megfelelõen! Hol nem sikerül találni?

A. gulya – örökzöld dísznövény
C. kalász – disznópásztor

9 . Ugyanazt a betût kell beillesztened a szavak belsejébe úgy, hogy
ismét értelmes kifejezéseket kapj! Melyik meghatározáshoz
nem találsz párt az új szavak között?
KAROL, DOB, TEREL

ságokat tartalmaz?

A. serény – lusta
C. szavahihetõ – hazudós

B. otromba – szemrevaló
D. hétalvó – álmodozó

3 . Fejezd be a hiányos szólást! Ég a keze alatt a …
A. gyertya.

B. móka.

C. munka.

D. fa.

Melyik sor betûivel egészíthetõ ki a találós kérdést?

betûibõl?

D. tanul

7 . Alkoss

növényneveket az összekevert betûkbõl! Betûrendbe
állítva melyik kerül a harmadik helyre?
A. IAALNKNK

B. OKPAR

C. IAAMLLK

A. j, ly, j, j, j, j, ly, j, ly, lly

B. ly, j, ly, jj, ly, j, j, ly, ly, j

C. j, ly, ly, j, j, ly ly, j, j, jj

D. j, ly, ly, j, j, ly, ly, j, ly, jj

A. Tíz szónak is egy a vége. B. Ezt nem teszi ki az ajtóba!
C. Zöld gallyra vergõdik.
D. Két malomban õrölnek.

D. RKLBÉÁAA

…, kapu, puha, hamar, …
A. tarka, …, marad
C. kaland, …, markol

B. elkap, …, arra
D. falka, …, margó

1 3 . Egészítsd ki a mondatot a helyesen leírt szóval!
A gitáromon elpattantak a ….
A. hurok

B. húrok

C. hurók

D. húrók

4. osztály

6 . Melyik szó nem rakható ki az elõzõ találós kérdés megfejtésének
C. utálni

re…tekhe…, bé…eggyû…tés, …átékszabá…,
gere…ha…ítás, sirá…vi…ogás

1 2 . Egészítsd ki a szótagláncot mindkét irányban!

B. ds, j, n, bb, j
D. dzs, ly, n, b, ly

B. pánt

betûsor adja a megoldást?

1 1 . Az alábbi szólásokban kicseréltünk egy-egy szót. Melyikben nem?

Két lán…a közt, mint egy pehe…
Fe…t le…eg egy virágkehe….

A. puli

B. Hangszer.
D. Felszíni forma.

nyelvÉSZ 1. forduló

B. aki lusta.
D. aki mindent elront.

5 . Olvasd el a hiányos találós kérdést!

A. dz, ly, nn, b, ly
C. dzs, ly, nn, b, ly

A. Elõállít valamit.
C. Körömmel felsért.

1 0 . Egészítsd ki a hiányos szavakat a megfelelõ betûkkel! Melyik

4 . Kire használjuk az elõzõ feladat szólását? Arra, …
A. aki szomorkodik.
C. aki ügyesen dolgozik.

B. som – kacat
D. bor – fizetés

